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SPEEDBLADET 

Stor hæder til formand 
Jørgen Larsen 

Ved generalforsamlingen blev 
klubbens formand hædret for sit helt 
unikke engagement i Rugbyklubben 
Speed gennem nu 50 år. Jørgen 
indtrådte i 1958 i klubbens bestyrelse 
og har siden arbejdet aktivt for 
klubben og for dansk rugby. Fra resten 
af klubbens side var det Frank Larsen 
som takkede Jørgen for hans virke og 
gav ham en gave som betår i en 
rugbyrejse efter eget valg.  

På vegne af vel mere eller mindre 
resten af dansk rugby, men også FRK 
og KRA var Erik Andersen til stede 
og takkede for Jørgens engagement og 
arbejde.   

Ved DRU’s repræsentantskabsmøde 
hædredes Jørgen Larsen også for 50 
års bestyrelsesarbejde i RK Speed. 
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Bestyrelsens  beretning  for  2007 
Fremlagt  ved  den  ordinære  Generalforsamling  d. 15 
02 2008. 

Et kort uddrag fra året der gik, set fra Bestyrelsens side. 

Seniorafdelingen: 
Det var så året hvor vi var rykket en række ned, det har 
vi prøvet en gang før, i sæsonen 1991 – 1992, her vandt 
vi rækken og rykkede op igen.Seniore – trænere – og 
ledere har gennemført et godt år, med mange til træning, 
god opbakning til kampe, samt været ude og rejse. 

Vi spillede træningskamp i Halsingborg, og var i maj 
måned til Heineken Sevens i Amsterdam, der havde vi 
ikke været siden 1995- og 1996, denne gang fik vi et 
meget godt resultat, og vi vil rejse derned igen her i maj 
2008. 

Selve vor turnering i 1 division øst gik jo fremragende, 
16 kampe kun et nederlag, og med et godt kæmpende 
hold i alle kampene, både forwards og trekvartere viste 
at under Kaare og Jay havde lært meget, og ikke mindst 
kampgejsten. 

Efter førstepladsen var vi jo berettiget til at spille i 
Superligaen i denne sæson, men efter en del snakken 
trænere og spillere imellem valgte man at spille videre i 
1 division Øst en sæson mere, dels for at stabilisere 
holdet, ”for nu skal vi blive oppe” samtidig er vi lige lidt 
nok  forwards som vi mangler, og størrelsen er nok også 
i underkanten. 

SPEEDbladet 
e Rugbyklubben Speeds 
klubblad. 
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SpeedBladet@rkspeed.dk 
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Rugbyklubben Speed 
Løjtegårdsvej 58B 
2770 Kastrup 
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www.rkspeed.dk 
 
Redaktion: 
Brian Elmegaard 
Askovvej 18 
4733 Tappernøje 
Tlf: 4582 5323 
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Indlæg: 
Indlæg til bladet bringes i 
videst muligt omfang.  
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Dameafdelingen: 

Vi efterlyste sidste år, at damerne også 
skulle vise sig noget mere i klubhuset, 
det hjalp lidt, men de kunne godt bruge 
faciliteterne noget mere.                                                                                                           

Igen i år fik vi sølv i DM-kampene, og 
i DM i sevens blev det også til sølv,  i 
Scandinavien Open kunne de ikke 
følge op på forrige års succes 

men ”måtte” nøjes med en sekundær 
placering. 

Vi føler også at sammenholdet på 
holdet ikke er det samme, hvor man før 
havde rigtig gang i den til træning, nu 
nærmest er delt i grupper. 

Nu er det et meget ungt hold, der skal 
prøve noget mere, og med nogle større 
udfordringer. 

 

Old – Boys Afdelingen: 

Ja igen et år, hvor fest aktiviteterne var 
større end det sportslige, det er et 
forkert signal at sende, hvis vi skal 
bestå med et Old Boys hold, der har 
ikke været nogle ”ture” og 
træningssamlingerne var dårligt besøgt, 
så nu må vi se fremad vi skulle gerne 
spille os til finalen i vor egen turnering 
Scandinavien Open Seven a Side. 

Nytårs kuren var igen en stor succes, 
med Argentisk aften, så det kan de der 
Old-Boys, men spille nej. 

 

Ungdomsafdelingen: 

På den rent sportslige side går det 
fantastisk, 4 ud af fem guld medaljer i 

DM, og en sølv, desuden det samme i 
Øresunds turneringen. 

Vi var også godt repræsenteret igen i år 
på U-18 Landsholdet.           På den 
administrative side, går det fremad men 
det kræver meget af de forskellige 
ungdomstrænere, både at håndtere de 
mange unge der strømmer til vor klub, 
og de mange rejser til stævner, det ser 
dog ud til at der vil blive flere stævner 
på Sjælland, og færre i Jylland, det er 
vel også mere fair, så nu må vi se om 
jyderne kommer herover, de har jo ikke 
været for stabile i året der er passeret. 

Det er vel også på sin plads at nævne 
”Forældreforeningen” der er fantastiske 
til at bakke os op med hjælpere ved 
vores stævner og arrangementer.                                                                                     

 

ØKONOMIAFDELINGEN: 

Som alle kan se, er der også gået en del 
penge til ”Klubhuset” i år, men nu 
skulle det gerne kun være små 
forbedringer i de kommende år, ellers 
er det et flot regnskab vor kasserer Lars 
har afleveret, selvfølgelig er det en stor 
hjælp at baren er gået så godt, men vi 
ser frem til et år, hvor vi måske kan få 
lidt penge i klubkassen, dog hjælper det 
med alle de frivillige til diverse 
stævner, samt ændringer og 
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forbedringer i klubhuset , så vi ikke 
skal bede om hjælp udefra som koster 
penge, så kasseren ikke skal ligge 
søvnløs. 

Senere vil kasseren fremlægge 
regnskabet, og er åben for spørgsmål. 

 

Klubhuset: 

Man kan jo godt se at det bliver brugt, 
men vi er også mange der retter på de 
medlemmer der ikke kan finde ud af at 
respektere de værdier der findes, samt 
de timer mange lægger i det, for at 
vedligeholde og reparere ting som går i 
stykker , vi har dog stadig nogle 
punkter der skal udføres, nogle flere 
fliser udvendigt, og kælderen nåede 
ikke rigtig at blive færdig, men vi skal 
nok nå det. 

 

Scandinavien Open Seven a Side 2007. 

Det årlige stævne løb vanen tro af 
stabelen den anden week-end i august, 
der var færre hold med - men 
økonomisk hang det rigtigt godt 
sammen  selve stævnet i år afholdes d. 
9 – 10 august, invitationerne er sendt 
ud til alle interesserede klubber og flere 
sportsrejseselskaber, det vi prøver i år 
er at få det mere ud i engelsk sprogede 
aviser, blade m.m. 

Vi skulle gerne se at få et andet 
vinderhold end ”Sussies”  

 

Bestyrelsen: 

Det er svært at se indefra ”om det går 
godt” men vi tror på at laver vi nogle 

fejl, skal vi nok få det at vide, vi prøver 
selvfølgelig hele tiden at arbejde og 
virke optimalt. 

Vi mangler stadig at få ordnet kontoret, 
men vi har lade det ligge, indtil videre, 
men det skal nok komme. 

 

KLUBBENS FREMTIDIGE 
ARBEJDE: 

Først af alt skal der stadig arbejdes med 
seniorafdelingen, målet er selvfølgelig 
at få et hold mere, desuden er der hele 
tiden opgaven med at få flere og nye 
frivillige til at hjælpe med alle de 
opgaver der er i en klub, på rent 
amatørstatus, endvidere arbejder vi 
hele tiden på nye tiltag både på spiller 
– ungdom og klubhussiden. 

Specielt på ungdomssiden arbejder vi 
meget på et samarbejde over Øresund, 
vi møder god modstand hos svenske 
klubber, og rejserne er kortere. 

Vedrørende klubudvikling i 
ungdomsrækkerne, er der allerede 
udarbejdet ” en rød tråd ” denne er 
udviklet af vore seniortrænere som skal 
forberede ungdomsholdene, til at lære 
overgangen fra de helt små hold, til en 
fremtid med seniorrugby, så 
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overgangen til senior ikke bliver så 
skræmmende som det er tilfældet i dag.  

 

. 

 

Mikael Lai Rasmussen ny 
teknisk chef 

Det er med stor fornøjelse at Dansk 
Rugby Union kan præsentere Mikael 
Lai Rasmussen som ny teknisk chef. 

Mikael Lai Rasmussen vil være kendt 
af de fleste som anfører for det danske 
landshold (indtil han i november 
måned indstillede landsholdskarrieren) 
- og som spiller og bestyrelsesmedlem i 
Aarhus Rugby Klub. Lai har spillet 53 
landskampe i perioden 1996-2007 - 
samt mange turneringer med 7s 
landsholdet. 

Mikael Lai er 34 år og har spillet rugby 
siden 1993 (i Grenå og Århus). Mikael 
Lai blev i 2000 uddannet som 
folkeskolelærer, og har arbejdet som 
sådan siden. Mikael Lai starter nu på 
fuld tid hos DRU fra den 3. april 2008.  

Der vil blive udsendt yderligere 
information til klubberne når Mikael 
Lai tiltræder stillingen - indtil da ser vi 

frem til at få Mikael Lai Rasmussen 
med på holdet. (www.rugby.dk) 

Dansk sejr over Sverige 
Danmark vandt påskens træningskamp 
mod Sverige med 31-22. Trænerne var 
blevet enige om at spille 3x30 min. 
med fri udskiftning - og de 3 halvlege 
endte 17-15, 24-15 og 31-22. Kampen 
blev spillet i høj forårssol hos Speed, 
som skal have stor tak for at lægge 
klub og bane til den vigtige testkamp. 
Danmarks point blev scoret af Niels 
Topsøe-Jensen (5), Emad Libbis (5), 
Rasmus S. Mortensen (5), Kasper Vad 
Pedersen (5), Jesper Jakobsen (5), 
Dominick Wilson (2) og Andy 
Grantham (4). 
Sveriges point blev scoret af Magnus 
Karlsson (5), Matthias Thorhavd (5), 
Ehsan Fadaker (5), Haithem Mizban 
(5) og Alexander Ahl (2). 
Det danske landshold spiller første 
landskamp den 5. april i Odense  
(www.rugby.dk) 

GTDATA 

 
Pantebrevssystemer 

 
Tlf.  3250  1018 
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Speed udnævnt til årets 
klub ved 

repræsentantskabsmøde 
På repræsentantskabsmødet i Fredericia 
Idrætscenter, blev årets navne i dansk 
rugby 200 kåret: 

Årets spillere Johannes Soussan 
(CSR/Nanok) og Anni Tindahl Madsen 
(FRK). 
Årets dommer Richard Donovan 
(Assens). 
Årets leder André Nielsen 
(CSR/Nanok). 

Årets talent Mads Jensen (ARK). 

Dommerforeningen kårede RK Speed 
som årets klub og DRU hædrede 
Jørgen Larsen for 50 års 
bestyrelsesarbejde i RK Speed.  

DRUs bestyrelse havde, udenom 
formanden, valg at tildele Ole Nielsen 
DRUs æresnål. 

Der var valg/genvalg til alle opstillede 
kandidater. (www.rugby.dk) 

 
 



7 

Pokalkamp 2. runde 
Speed-Exiles 

Lørdag den 29/3 fik vi endelig spillet 
den udsatte 2. runde-pokalkamp mod 
Exiles, som vi i øvrigt trængte til at 
sætte på plads efter en 
halvsløj træningskamp tidligere på året. 
22 spillere stod klar til kamp, Exiles 
lagde dog bedst ud med tæt spil på 
vores banehalvdel. Med et godt forsvar 
i det løse, hvor Exiles normalt er 
dominerende, og et langt spark op ad 
banen ændrede kampen karakter til 
Speeds fordel. Efter 15 hårde minutter 
forlod vi ikke deres halvdel resten af 
kampen. 
Første endte point-løs efter et brændt 
straffe, men anden halveg var kun et 
opspark gammelt før undertegnede fik 
revance fra de tidligere missede point. 
1 minut senere fik Brad vanen tro løbet 
en banehalvdel alene og lagt en pind - 
så efter 2 minutter var scoren 10-0; 
Exiles var i chok og kom aldrig rigtigt 
tilbage i kampen. 
Ikke mindst klyngen med Rune som 
eminent 9´er fik leveret gode bolde til 
kæden, som med de bedste hænder der 

er set længe i dette holds historie, fik 
spillet bolden bredt og var farlige hver 
gang. Gode indkast og klynger - ikke 
mindst takket være vores tight-5 ledt an 
af Ruben og Frank "The Tank" - betød 
at vi hele tiden gik fremad. Den sidste 
præcision manglede i kæden for at 
have hentet en storsejr, dog fik Kevin 
"Fodboldgarn" Veng lagt to pinde og er 
sammen med Brad og Gerard med i 
kampen om point-titlen i år. En 20-0 
sejr betyder at vi i kvartfinalen tager til 
Holmen og møder sidste års dobbelte 
guldvinder, CSR - kampen om øen 
lever fortsat trods divisionforskel:-)  
Et stort velkommen tilbage til vores 
alles manchild, Brendan, der 
sædvanligvis leverede en brav indsats i 
det løse. Også godt at se Anders 
Larsen tilbage skadefri, altid 
kæmpende og klar.  
Dagens spiller for Speed var et svært 
valg, denne gang blev det Kevin. 
Ser frem til de næste træningspas og 
kampe.  

/Kaare Frandsen 

Speed-Hundested (Foto 
Glenn Eenna) 
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Pokaler for 2007  
Ved generalforsamlingen blev diverse 
pokaler for 2007 uddelt til de som efter 
bestyrelsen mening har ydet indsatser 
som har gjort dem fortjent til en 
ekstrahæder fra klubben.  

Speedpokalen gik til Arne Jørgensen 
for sit arbejde som formand for 
ungdomsafdelingen 

Kaare Frandsen modtog to pokaler. 
John Sørensen-pokalen som han deler 
med Jay Pollard efter deres store 
arbejde på trænerposterne for 
seniorholdet. Den anden og største 
pokal Finn Hugo Sørensen-pokalen fik 
han som topscorer for første holdet. 

Gino Grosso fik pokalen for årets Old 
Boy. 

For dameholdet uddelte Diane pokaler 
til Ida Marie Andersen (Årest 
damespiller) og til Årets fund Camilla 

Jensen 
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AKTIVITETSKALENDER FOR R K. SPEED 

01-04-2008 Henning Pihl Fødselsdag Fødselsdag 

02-04-2008 Bent Larsen Fødselsdag Fødselsdag 

09-04-2008 Claus Aaen Fødselsdag Fødselsdag 

12-04-2008 Speed-CSR/Nanok II Senior 

13-04-2008 Anders Petersen Fødselsdag Fødselsdag 

15-04-2008 Pokalkamp CSR-Speed Senior 

17-04-2008 Brian Elmegaard Fødselsdag Fødselsdag 

25-04-2008 Johannes Mackesprang Fødselsdag Fødselsdag 

26-04-2008 DM Ungdom 1. stævne Ungdom 

26-04-2008 Speed-FRK/kløveret Senior 

 
Ændringer i datoerne vil fremgå af www.rkspeed.dk 
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TELEFONLISTE 
Speeds klubhus rkspeed@rkspeed.dk 3250 0293 
BESTYRELSEN  bestyrelsen@rkspeed.dk  
Formand Jørgen Larsen jl@rkspeed.dk 3251 8701 
Kasserer Lars Graae graae@rkspeed.dk 6179 7121 
Sekretær Henning Pihl-Mortensen henning@rkspeed.dk 3252 8424 
Ungdomsudvalg Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 3251 6848 
Klubhusudvalg Frank Larsen fvl@rkspeed.dk 3535 4836 
Seniorudvalg Glenn Enna enna@rkspeed.dk 4453 0974 
Bane- og materialeudv. Torben Nielsen batman@rkspeed.dk 2167 8905 
Dameudvalg    
Sponsorudvalg    
PR- og infoudvalg Brian Elmegaard brian@rkspeed.dk 4582 5323 
DAMEAFDELINGEN    

Træner Diane Lintonbon diane@rkspeed.dk 22600372 
Kontaktperson Hanne Buhl hanne@rkspeed.dk 40327216 

UNGDOMSAFDELINGEN    

U9-U11 træner Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 3251 6848 
U13 træner Brian Franklin  8871 4978 
U15 træner Carsten Lund ”Loke” loke@rkspeed.dk 3255 8416 
U17 træner Peter Larsen doller@rkspeed.dk 3252 3887 

2616 7843 
Forældrekontakt Arne Jørgensen arne@rkspeed.dk 3251 6848 
Forældreforening Mette Christensen foraeldreforening@rkspeed.dk 3510 9359 

Forældreforening Helle Jonson                foraeldreforening@rkspeed.dk 3251 1847 
SENIORAFDELINGEN Træning tirsdag og torsdag 18-19.30 
Formand Glenn Enna enna@rkspeed.dk 4453 0974 
Kampsekretær Ludvig Hansen ludvig@rkspeed.dk 3258 8841 
Træner Kaare Frandsen kaare@rkspeed.dk 2679 8619 
Træner Jay Pollard jay@rkspeed.dk 2534 8253 
Massør Carsten Bruun  3252 5555 

 



 

 

 

 
  

B    PP 
ID nr. 47649 


